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PAZA · 
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A mal! lı atlarında açtıkları ~~~~~:~~.~~.io~~~l~~;.L~~~.;~~ .. ~;~gi 
gedıklerl gealşlettiler :eı"!.:~·=.=:ı::.ı~.··"" , ~:~. ~.0~1= ~: ~~h~:~~,;;;: 

Kongre, biitiın azlNn hep bir kuma salo:ıu açıklığı, aynca ic:ki 

Almanlar yenı·den 10 bı·n o·· ıu·· verdı· ~ğızdan söylediği i~l mar§l 1 y~ıU°:den felakete uğnyaıılar için 

1 
ile açılmış, cemıy<.t rt)SJ ProfeSör hr dıspaııser yapllması baınhk. 

~U AkŞ8 'ı B ı • c b •• •• h •• / Doktor Mazhar Osman bir hitabe. Ianna baş.land:ğı, zikrediliyordu.. g eı• l s t u de bulı.uıar..ık, Y~ilı:.ym gaH ve Raporda matbu~tın geçen acne 
---- J n l e u un c u n ar l n ı faaliyetin.deıı hıl·setm\,, içki i•· zarfında da Yetihıy gayesıne yar. 

lvtUNF.l::RIT SULH tihllkinin artmnsı dolaywle na. dım ettiği, Vü.ıt gazetesınin itkl 

lTALYANIN MUKAD •• k •• t ••td •• v •• •• b •ıd <. e zarı dik'kati cdbetm:uir. ile mücadele edilmeıtt yolunda b1l. 
DE· pus ur U ugunu l ırıyor 1 M~ Osman, hükumetin içki yllk bir ~~t tertip ettiği, diı?~t RA TINI YENi BiR maddelenne yaptığı M>n zammın gasetelcrıll de ayni gayenin ta-

lSTlKAMETE . . . . Ye~ilaycılar ta.ref)Ldan iyi kar- hakkuku için muhtelif makaleler 
Mo:;koua 29 flladyo) - Ge\!e ııeç yecek depoları ele aeçirllmı&ıı.r., JJllltır. BovyeUerilı Stallngra.d şehri ı•ıanöığını tCba.rUz ettirmiatir. ıxırcttikleıi, bir yıl zarfında f:SO 

ÇEV1REB1LlR Ml? vakit şu hususi tebliğ neşredilmi5. Almanlar muharebe meydanında 10 içinde de yapt.rkları !!erleme teşeb. Bundan eonıa Yef'.Jay gençlik yeni tn bydedlldiği Je ilbc ._ 
Yaz.an: SAJ;Ri ERTEM tir: A~ ,.,·f kuvvetlcriroi;ı: cephenin bin ôlil bırakmı.Jlardır. 'faarrıu Je.I b~eri pUakürtUlmUotür. Topçumua 1 teşkilAtI umum! Uuöi bir yıllık dili)"Ol'du. 

L ORD unıırak• ı-ıızetecllerle ko- merkez .kısmında taarruza b~lanıı~ vam ediyor. ~o]ga yolunu keemeğe devam et. J faaliytt raporunu o.kuınuf, bu ra. EminOnQ HalkeVi Mlon11D11 
n11&uaken tta.ıyuıım harpten lardır. Taarruz, Veliki Luki'ain do SOVl'Er OGLE TJ.:BLtG tmil mekted!r. :MotıJrlU 1k1 ~mı batınl- porun okunmasından soiıra crmi. dolduran Yeşilaycılar raporı~u o. 

oe.ldJecettnı vo bu yıiulen 1twyanm iju mınta.kasuıda ve Rijev'in batı 1'1oskova 29 (A.A.) - Sovyet 1 m11tır. ı yet umum! kA.tibi Proft>llÖr Doktor Jnınmumd:a.n amra bul teklifler-
}'elemen.k gtbl,Be}çl.ka gtbı Almanya. mıntakasındadır. Sovyet kıtaları C>ğle tebliğine ektir: 1 Düşman bu. ~eludı gayret ar. Fahrettin ~rlm Gökay kUreUya de bulunmlllludir 
tar&fm4alı lfpl edileceğini söyledi. borada Alınan mukavemetini kıra. Stalingrachn şimal klf>mmda mU fetmeğe d.-vam ederken, ~ .10ntet-- gelert'k Ye~ila.y cemiydiıtin. ge- Dilhass:ı. ayak ÔstU mcyhanele. 
laıfitereııln blrlectlk Aoıerlka bUyux rak Alman mfistahkem hııllarıoı him kuvvetlerle Scıvyet mevzileri. 1 rinde merkez kealmind bıa t~tmaaı 1 çen aeneki faaliyet raporunu oiu. . :ıiD1n kapatrlmam, k!SyJerde ir:kf 
elçJBiıılD koyduğu bu ~bb mihver yararak ilerlemi~lerdir. ne hücum eden Almanlar «Ski .. .., a.ruln1ıı bar•lr.et;lere eıverıoıt 0

' · muştur. Raporda e%cilmle; Ge- a&tJiIJlm mm\ Radyoda l(ki a.. 
lnemleketlerlnde bUy\lk akl!ller yap· Veliki Luki mınlakasında Alman mcvzHerine kadar atılm1'1ardır, l muı netiouinde PY•t senı,, bir cep. ' çen tıtne zarfında bir ~ uzak ve Jeyhtan propapnda yapılmam ia. 
IU.lftu, Bllha.saa lng1Ji2 dlploın&t,ınıa oopbesi 30 kilometre senişli#iude, 450 Alınan &dtıriilmU§dlr. he Ustrlnd• taarruza. geÇmişUr. T&-1 yakın kl)ylerc gönderilen azanın uniyordu • 
9ÖZler1 re9JDl Boma. mahfillerinde bil.. Rfjev"in batısında üç yerinden ya Sovyet JclNvet~ Stalingraduı arruzwı ba§lıca merkozlart KAliııln / mUıpet netice vcrel::.ikcrk propa.. Tekliflerin tc.bitini miltukip 
)lik lııLr uablyet,le kar,ılanmıştır. nlmıştır. Bu yarıklardan biri 20 §imal batısına doğru ileri hare. 1 geft'UiDde .,. Toropa•ID cenup doğu ganda yaptık lan meemuanm mun. Y~f idare hey'etl aeçimine gec:il: 
ı.on1 8mttakım aö.ı.lorlnlııı fafilst mah lldnclsi 17, OçUncfisü 10 kiloaıc.ıre ke-tlerine devam etmivler ve 1~0 babamda bulunuyordu. BUtllıı bu htı. tazaman ne~Clllilô;ği, v~ k6y dit. mit. haar buhıııanlu, ıcc;cn aeno
llllc.rlDde aaablyeııe k&r5ıJanm•am• genişliğindedir. J{ıtalar yarılan ce;> Alman öldllrm~c-Tdir. ~an ga. 1 GQmla.r da pll.tkllrtUlm~ ve aov,.t. men okullar.na hd&r' gönderil. lti nnclik tf\lkilAt.ı ve ana Yeııil. 
\abU bir akıltllA.mcl -.ymalıdır. helerde 12 • 80 kilometre derinli. nim.et 66 tankt3n iht-rttt.fr. Diğer ! Jer UO l'ÜAcı. UO 70Zd• fa.z.1& tMlk dili Y~ yer konferanılar verildi· ay idare heo"ctlerfnl te?kil eden 

Maaollnt taefıt imparatorluğunu Rinde ilerlemişlerdir. Velikf Luki • bir kesimde, Sovyeı kuvvetleri l hybetm}Jtiı'. Bovyetlerlll Jra.yıpl&n ti, mUeamere~r tertip edildi.fi uayı Y•nld«n lleÇDlitlerdlr. 
kurmak lçln Al.mıınya ile lfblrllğinl Nevel ve Velikl • Lukl • Viyuma •ip harnrttli bir çarpıtmadan sonra, ı umumiyeU. eok &pdlr. 
)'apmq v• bwıuu tabll nrlml olarak mlryollan ve RiJev - Viyuıııa dıı meskiUı bi.ı' ımballi QJ>tetmillt'I'. Dofud& bu lld bUyUk ıu.r.ru kar- ALMANLAR da harpte Almanyanm ,.am b&fmcla mfryolu kesilmiştir. dir. · f ,,.md& bOtt1D dıtw lııı&reketıer lldncaf 
~er ahmet A1rlkada, prk oepb.eıllııde Almanlar askeri kunetlerimııifl Hara.retli tılr ~arpıema sonunda derecede ~. Batı Katkuya4& 
lla"u_ ... ile beraber dövQfe lfUrall il ri h -1.-•• 1 d d __ ,_ 1 1 "d Sovyet kuvvetleri bir mahal daha 21 mnt~ mwalarm btrdenlıUw 
-·-~ · e ar-..n ur Unwu. ç n ~ı • zaptetmişlerdir. ÖldUr01mOt o!aıı 'bonlmur tbreırlDe bU)'Ulc Ol~ ıı... Taloa yakınında 
~Ur. Faf1at tefleı1De &'ÖN aıa dö • deW mukabil hQMJm181' yaınyorlor. SOO Alman St.bay Ye eratın ceaet reketıer cılm&~. 
.-. 90DIUIA kadar devam ~r. Fakat bu hOcwnl.tr büvük ktyıp'3r 1 • ..: .~ .. '--A .. u! • Terek tızer1nde de ten hava ıısti- istres hava ussunu !iau. feepgamy IOln .blQbk -~ diril -1• t&rd-..ailm k ed 9110 .... • -.....AMU u. ıı:uı ver erCJI. wu e t ır. "" Staln~ cenup bauıunda oulnde aru111 • bumaa ba.rtıaa. 
~ den fa.zl• me5kdn Yer. 400 esir ılııı- ;ı .. ~ ,._"'" .... ~ ... ı..... .ıç • ...,.. .. ~ 'lar u, .. l'!nMı +..t~nt v~~-•.tt• i99al o\lilor 

Amlra• Laborde ile 
btltlD bahriye ••· 

baylan tevllil 

ltaı,-ama _,,..,,,_ .keadbliil deme mıttır. Almınlann 4 piyadt!, 1 tanlc ler ve ~ ~<ın mahal iıg&l H&fta 90nunda Bovyetlerlıa .uaıt-
'- kuttetll olaa cleVJ.etlwJıe beraber tfunenl perip.µ edUmı,, US ıop e~lerdir. ~ AJmanJnrı ıfrr rtn d~ ,aptıklan bGowııa a. 
-ı..,-. oal&rla lfblrl.111 J&pmaya 110 aiper havanı, 593 mftnı.lyöz yJ. kaytpTa.ra uğra~r~tır. ldm hlmlftl". 
'-YUtımıkt,e olmıuma ratmeA 1atls- Mmtez .._._•inde, Alman m'!l- Kalmu!dar .ı.epio.de '""anlM ve 
..._ 90nuna kad&r Almanyad&n mu· Ç/N ..,..}AU'<-'> R __....... ..._ ... h"_,..., kavemetinl ban ve dU•mantn o!D81 mo......-............. ~ -
-~ --ı. ... yapmaııllD& lmklA ~- -··---·,. ...... ____ ...... .- lılr ...,.._. lrarşr ıtaarrus.lannı ptJütlrteıı So., - ......._..._..-. -~ _,..,_ 
~aktm. Neteklm faelet ,.nert de M7 Yt't btalan, Alman hatlanu•1a ~ dllfmU d9ar1 tDm•nl :ro1ı......., oı~ndu 
.. tılr 11178* Uıb!bl delQcU.rler • A . k 11 d - ~ -...ı- a..n...t ber .. yl beap etmlf merı a 1 ar an tıklan id.ft d•r-)llikw Ve &'Cnif. -·---------
--- or--· likte bQyfttm1.1~lcrdir. lnfilaklerden T ulonda bir 

çok evler o\urulamaz hale 
ıeldiğinden tahliye edil~ 
Londra, 21 ( A.AJ. - Almanların 

Akdew.s 1''r.ınsuı.ıı,daltl bukuılarını 

arttırmak Jçhı 'fulou yakı.mnda U.. 

-., bir lbUmalt ıtıze aım19l&r ve 67. daha bu··yu••k hava BERLİNDEN VER1Ll'!N s._ 1ııa MrlılA oeJw>Mmlne atı>mıt- HABERLER 'rda. 
ODlan 1ııa mUtlıJe mlksıMllıle .rıu. yardımı ı•stı"yor 1 Berlla, ıt (A.A.) - • ~lı lbııe llQrükllyen • bUyilll ~ .Ak- 2a .eoınteşrin arum.d& Bovyetıer Bta· 

"-ala Ja&kkınd&kl hıslllz .sö~tl Ue Zfngr&d UztırlDcıtkl buk:ryı hatınet-
ı._._n -. .. "'ll arumcl&ld 1.&rktı. V&fln~ton, 29 (A.A.) - Bura.ya znelt .,.. batıd&kf mnttetlklerl ne a7. 
~ •-·- muvuala.tmda gaz~lerı be""'n•t- nı .-manda. •··-·-- -.mi olma'-lı&lya A.Jldeııbl aadece kendi deni· -1- ........ .._ • ..,,.. f .. 
tııa •JQ"orda. Bu &'Örif ~ ıu.ta- ta bulWl&D Bayan Ça.ııkay Şek Çlıı 1Çbl bllyQk lnc11ıSe ıtet-bbtlaleN I'-
~ ~ 111.r dMlat a4aml Ue htlknmeUJıln Ruzwıtte.zı d&b& mcı.. J1ımielwdlr. 8t&lblç&dm cenup b&U 
~n ....... onnA&rn& lmkln yok- lıl.m. bir hava miısaherctlnde bu.lU • mıda .,.. f1ma1 b&tumd& Ql)k büyüle 
'ıa N-ı,eldm ~ de böylece ta-- nulmumı ve A.lyada JapoDlara n.. piyade Te t&Dk kuvve~, Doll nelı.. 
~ et*'- il harbeden Çln kuvvet:leriııe vfll'ile. mıı 8~ taa:mı& eden kıtal&· 
ıtaı,. Şuld Aırlkayı ka.ybetu, reımektA olan m&lzıem• mJlQ;armm rm &r.kacııd&n pc;mek toln huırlan. 

lfb)oacla r&o'at ballDcJedlr. tt;aıys.n 18. arıt.ı.rıımumı latemı, oldutunu aöy. ~ır. Bıcblr ıeye Juymıet vel'Ill4lk· 
~l'leıt mUtem.41 bir 11111'6tte hıaWz ı.miJtlr. o9l&1ıı a&YJC& UıatUnUlt• dayanarak ya. 
._._ ·~ ~· pılan bu ııar.1tat Mt10Ninde mUd&-
..,._ teflerı için bnnlo.r lııı&rbka eak kadar kuvvet)Jdlr, ltaıyan mu. fil& mevznertncı. gecWder açı1ı:nrftrr. 
~ icaplarıdır. BiPblr lııaıp fıeda.. llarrlrlerindell Paret1ı'DID "lltıımmet Fa.kat •&V&f JTUPlanmıs oeııa.hlarda 
L.. ,_.__ 

1 
................... ırnıM'• _ ... _ ~ ... ....._ __ • 'H ~ açıldı#I noktalarda mev 

... r....._ ppDL.,,,... -• ...,., r-.. • ...._. _.. uu.u.u •-
llq maat* bir lltik6metlD tcıutua. ret iyi anlatır. Blnaena.leytı ltaıyada llflerjni aanıım.u blr telcilıSe :muhat&-

"' pıeaatp elarlliE Jıııa.bul .aı1411t •· e)aoak hal, tıpkı .Almall d&rbell( ö. zıı •tmteler .,.. fılDa hav& f&rl.larma 
' tablati7Je Lorcl Baltfakem ilkle. D~adekl kıamm --~ ndyetıne rafmen Alman .,. Romen h&va laıv. 
"-ta~ lılr MÜIY-' 4otw'JDUI bemdym bir hal olabilir. Frama4a v.Umnlll ~ k&l'fl taanıaa -
"- lta!yanm llOD1lDa lr&dar Jaarbe ele. lıJr Peten nasıl gıktJy&a e>1m benzer lard& 'bu!unmUfl&rdlr. 119 Sovyet taıı 
'io.. .-.ıı-.X.h•I ..,, __ ~-1-1 -•·. bl ••'"•""et ımu.ı.•A.CJ[}ar•a 9-1 .. _ ._ kz tahrip edilmiftjr. mm..Jals lar W.. :'Ql ..,.._. • .._ -~ • ....-- ........ r __ ., IAJ"&' u ıu uuaa ...... 

~ bafka 1111' .. f J'pdamaL kAD bulabilir. Franııa bir demokrut rette dövtıfan lDt&Jaımm 09tlll •V&J 
• -.....ıı eaı••-,__ _,._,._.__ .....,a••t kJ 'kt}"-- d Ma ]ftı" netfoeatntı. bo)levllderbı 8ıÇIDlf Ol 4'0nıı ...- ..... ...-uooo ..,_.. oldntu ~ mev l,, .-.-ın e6 ..,me. 
~ delil ttalJaa llallmun 11e a1 kola"' oım111to. Fakat ltaJy&da bu dukla.n cedlklerm sem.ı-ttırDıMme 
iL.. •. · ~ ., mant olm\lfl&rdır • 
• "'llCIPI 41Dlem-1r 79flll~ olar. .... tebecJdtlltl aııoek, bftytlk lllU8ellsh 
lı... • .___, .._,__ .oa••nk ...,.... ... 1.M ..._ U aontefl'lnden ltlb&nD dllım•n 
~ - - -·- ·---- - kuTVıUere ht;loat ettiği taJr4Srde ktlL ~te ... _..._ ....._llno+rt. de lıılr milleti, fiddetij hQoumlanm Doa ile Volp 
... - - lf'1l etntmda ıoplıyaC&k ~ .... a.r.-.d&ld OrfnJ'& .. t.afm!1 tıbmf-

Beş hayır cemiyeti 
Bu sene ancak 
iç balo verecek 
Paıti villyct merkezinde Parti in Praıaı.zların biıyOk uır. GMö. 

vi15.yet idare ltcycti reial Suad nli ifsal etmit oldukları haber ve. 
Hayri Urgll:blt\'nUıı rei91ili altı~ rUmektedir. 
da Tiirk hava kurumu, Kııılay, Ço. Bu llulln i..ıali mU."'ercll•rla ha 
cuk Esirgeme Kurumu ve yardım va kuneUerJoin İtalya ile İ\PADY• 
r.evenld' cemiyeti mUınessilleri bir aruında Akdenlıin ıenlt bir aah"· 
torlantı yapm11lardJT. Bu i<:timada 11nda harekAua buluwnuşlar ve 
b~ sene bu laırumla.r tarafından müttefiklerin, bütün bQcumlarına 
ayn ayn yepılan balo1arın bu ••· ltaı:'fl Konüka ve Sardenyayı daha 
neden itibaren bu kurumlardan müessir bir surette müdafaa etme • 
miltetek1ril bir komite tarafmdan ; lerlne medar Q}ac:ıklır . 
idaresi ve 2. ci Unun. ıubııt mart · Diler taraftan Amiral I..aborde 
ay}annda (Hayır kunımları bılo. • . 
au) namiyle yalnız ti( balo veril. ile :ruıooda .bulunan bütün bahriyf' 

· ,___ ·ım· t' B"r de ıuhaylannuı Almanlar tarafından 
mesıne -..ar vt:n ı~ ır. ı · 
fada toplaııııca.k olan para Halk.. ınkif edilmiş oldukları haber n 
evl:!ri., Ha.va Jıı\ırlımu, Kmlay, Ço. rllmekt9dlr. Amiral Laborde, gemi. 
enik esirgeme kwumu ve Yardım i lerlne yanaşmak lstlyen kim olursa 
.. venler cemiyeti arumda taksi. olsun Qzerlne derhal atP'4 aç!lcağını 
mi Ye bqkaca bu .Jı:urumls'l' adına Almanlara bildirmiş olduğunu be 
balo içiu para toplnnılmamast da ran etmiJtir. Müteakiben Amiral. 
ayrrea !karara baflanD111tır. Bu ıu. Mareşal Petene qalıdakl mesaiı 
retle hem m~ ve tUec!lrlarr. ıöndermlttir: 
nm ~!lı: .ııc raJıatsız edilmi}'ecek "BQUin Tulon fılosunun mevcudt. 
Te ~ de fula murattan Jı:ac:ın. yeU hitam bulmuştur." 
mak ırıiımldln otaca1lttr. (Arkaaı: Sayfa ı. Mtan ' ek) 

Mareşal Peten 
Terbls edilen 

askerlere hitaben 
Bir, günlük emir 

11~1 lill• 
"Aaker.lıer l Şeref ve vatan 
kelimelerini kalbinizde mu" 

hafaa .tmeniai ilüyorum. 
Frama ölmiyecektir" 

"'-'-• il (A.4.). - Vili racL 
JQIUDUll tındird.jfi!ıa 131-t m&l'el•l 
Petcmn. eıı*loini Jaulan teb. 
lil edilmek ÖMir• harbiye, Esbri. 
;ye •• hava namrlanna ara~daki 
gt1nlUk emri pdermiltir· 

J'edakblık ya.pmal&: emeliyle or. 
duya nt:ibak etm4I olan lider , .. 
çi:rdiğlımis ~ imtı"banlarla Pker 
kalbin! acr lk doldurdwıuz. J'ran. 
aa paJ"ÇaJanm s)ayJuınm. kaybo. 
lan haı1> &'dl'!l6iniı1 ~r sa. 
ma.n ı..tırlıyacaktı. J'rama, ... 
rdli ananelcrinisilı ortadan kalk 
macna hl~bir saman mnu.c1e 
etmiyeco'lttfr. 8".ıt.yıar, mer 'Ye 
denb erleri, •isi .rtnt :kendiniı 
için aeven a&:mm yanıQ..amda 
ye alma. Sanc&bıusı aellmladlfı. • 
nnı: ı.ama.n ••oercf ve vatan" keli. 
melerlni kal~zd« olduğu gibi 
m·.dıafaza etmenizi •laden iatiyo. 
nmı. FranM 6bnlyece1ı:tir. 

lA:rkam: Bayta 1, 8tttuıı 1 M) 

~! 
BUGt.iNKti MAC;LAIC 

Bugün Fener ı:tadmda ) .ıpılan 
kupa mac:lannda EyUp Tabimi 
4-3, Beykoz Anııdoluhisannı 6.2 
Fenerbahçe Galata Gençlerbirliğ 
ni 7--0 yemnirleor<!ir. 

... -•11 ifade _...., Bomıanm •ilam ,_,..lıılllr. ttr. .Almm .,.. RcıımeıD ıaııaıan 1ııu 
=""- kalav.-lncle, Jalıot TorlDonun Bulmk ı.ıammdaD Daoe Kıral& 

Bu fi içtn flrtf'hp edilen xomitr 
!aaEyetine devam etnıekted2r. 

' •Icpmada, 7ahut falan c&dde. kal"fl mes•uldtır. Bu bulmld vaziyet 
' lı&rbUDe teMdtU eı!en Ud m. dolayıat711 vaziyet mtıaaade ede...e 
~lll Jıı&rptea il~ hat.1't OJllann deTlet NW bir yelli batftk1l 990&
~olmalı ..,..wa.n kttt,ıeoln emel. blllr. Lord Haljfakam c1edlit bt41~ 
~ U& lllOldr 197 lt.f& et:IDB. smı.. ancak bil l&rt taJaak1aı.lı: .cıeıwe TDte'f· 

Torino yeniden 
bombalandı 

Bugünkü At varışları 
~ oı. olM il bafma ıelmek 19UJeD dan& çıkablllr. 
ıı.._:l»lana MSDlan Jaakkıncla blr tpuou Fakat böyle bir vaziyet; de ttaıya. 
~. 111eııldell bir U.rp sahnetıl olmAktaD 

11-IJIMI& -.aa lıiJdm elall 4llkta- kurtarabilir mlP Çlhtktl ltaJya )larp. 
"-'tllkta,. Ba dl)ı;tatalrltlk U.rp kar· teıa ftS seçmekle, MılcJfnl barbe .o
~- keD4I kııacUDe fikir, brar kan prenıfbl tUpbeslz trlk&r edecek 
~Ureme.. Yaııt Faelıtt tefi btttl1ıı yerine mt1tteflklere bot cıleoek blr 
'ttı,. h. at.et '" kan tolnde lıı:aM dab1 Alyuet battı hareketi tutacaktır. Fa. 
'9.-.lııalclea tlmlcUnl keılemM, Jaar1ıl kat banlar mt1tteftklnln keneli 61Dnl. 
r•"ll& b4M lllDJ1Udel'. yet;tat korumak toln ttaıya71 ltcnl 
~ lta1J&41a 11arptea .,.,.,.._ır etmestne .ebep olmıyaca.k mıdırT Bu 
~erle llUib J'&Pmak anuu ınıı.t.ıe ttalyada oynanacak Peten ro. 
~ ... 1lalm umlr 7bae 1ı&r tılf. llbıtbl Fn.na&dakl vırlmlerhıl bekle
a_:~ bir remıl orp:ıa )'&p&blllr. Bu. ~k da pek yarinde olmaL 
~ barp telmlt'. '"1.gthddl .ııAb Banan için ttaıyanm mukadcJ,.rab 
~~ bir eobk tbttlllin., bir htl. rıı mllnfcr\t bir snlhl\n yeni bir 1.5t1· 

~ 4arbealQ8 1mk&n ~· • ~ ~ ilMUllqo.rwl. 

J:l&beıo l'lWıtefJi mUdUrJUğiindoıı bli Ankara, 29 (Telefonla) - Bu 
dlrilmltttr: glınkil at kOŞl!larımn neticelcl ı 

Baha mÜ§tereklere iıtirak şöyledir: 
eden okuyucularımıza Birinci koşuda I\ader birinci 

geldi. Ve 105 kuruı verdi. 
BugtlnkU at ~~lan ~ipuri,le- !kinci k~uda Karmen ko5ımadı 

Hasar Çok fazla rini Ankara mvhabirlbhniıe bil· Hcmdem birinci geldi ve 125 ku 
1 dirirkt-n telefon arızası ylizünden nış verdi. 

ı d han yanlıslıklar ''Ukuundan kor. tt Roma, 29 (A.A.) - talynn teb I teJkilin Torinoya toplu hal e şid. çtlncU koşuda Buket birinci. 
Jiğlııdcn: DUn gece lngilis uçakla. detli bir taarruz yaptığım bildir. kuyorm. Gonca ikinci geo:di. Ganyan 205 
rı tekrar Torinoyu bombalam:~taı mektec:Ur. in neticeler aıtndığı BahflimUJterek h;,etlerinden kanı Pldsler 150, ve ?15 k1·nıı verdi. 
dır. Bi?ha.ıısa eehtin merkezinde görtllmUetnr. Hedef tıatUnde hava nanla.mı parıııan Ankara bo<Jnc;i Dördtln<:U k03uds Sava birine 
ki ha.sa.rl&r çoik ısncmlidir. Ölenle ı.ok iyiydi. muhasebesinin bize bihlirere~ Ceylnntek ikinci geldi. BO?"a kO§. 

heeap ve ruiktarJar Uzerinf'ıen iS • rin sayım henUz t~sbit olunmamı, Av uçakltınnd.sn mUrekkep dev n:.aclı Ganyan 225, PIAsder ucı 
tir. Hslk eWdlncti muhafaza et. riyeh:r Fransada ve Bel~kadaki d~ektir. ve 2·t0 kurıııs verdi. Bn ltlba.rta, Ankara ha'lu!lf mu 
miştir. marşandh trenlerine ve lokomo hMebesinden h~ap gelcrel'i J.."İ.inc Beı;incl k0Şt4da Dnn(.U ko§maa:~ı 

Loni'.ra, 29 (A.A.) - Hava na-1 tifk.re taarruz e~lerdir. için bu lro!;:u npılnmadı. kadar tecliyat yrıpılamıvı:ırnmm J 
zırhğt cumartesi gecesi. bomba u- Bir bomba ve bir aT uçağı ı-c. bildiririz. Ç l•TEBAHlS: Buket, Sava kom. 
~ ~&kep bUyi1k bir r:i dö.amemielf'l'"lr, ·---------..------·binezonu 6QO kunlt 'ftrdi. 
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!v!!!~!,.~ ~.~~~ ... J - BiR, iKi H y!!d• ~!!r~~mı·n 
Par25, ~ (NPD) ırraua ad'.!S'J 1 dün saat on dlirttcnberi lmybc.!. 

ıun &iltı.b.Jo.rı bırakma i§i iki ım!hadn rnuş~ur. Kendis~ni bilenler \'e ~ ö-
•ıımamlanacakt;r. Bur.lana blrlncl.ı!ı ~ r~nler ya e:::ı ycl:m polise veya a. 
~·rantız askerlerinin Alman nskerı 

1 

~:ığıda.lti adrese iı:~aniyet 1ıamın a 
komutan}ıklo.rı tara!ındau silO.hlan b 1 · ' ı· . . Verem MücadE'le: Cemiyet· u np getıren er :r•{'mnun e< ılerek. 
nu, alınması ışldır ki, bunwı cuma a ' • 1 t ·-

~ Vefa hscsinln 70 inci, Vc!n ltu. skLr.ını ı. ld ""'' bildi ıı · M I k t d k" ı. · 
.)1:lıırde: 

~ sona erm~ o u6 w r nın .cm e e çapın c. ı Ft:h Hacı Hn.snn bostanı 1'cv-
!Ublliıun ı.lc 34 Uncu yılı muno.sebcth mckt.cdlr. Bundan sonra gelen ış, or. hizmeti ~ehi•ll İhl'3.him paşa cadueı.i mı. 
le dUn nlqıam Taksim Belcdlye gı.. dunun BJlll tas!tyesı, yani ordu men ş mara 52 de makinist Halil Kıihva 
1lnosundıı. bir toplantı yapılınışı geç sı;pları.nın hcsaplannm kes.lmesL u Ellİl~DE, btnnbuJun ı;U:.tlde r::ılı • • 

vnkite kadar neş'ell btr surette eğ. kel'! tesap!arın kapn.tılm 81 ve icap slyet).ert tarııfında.n lrunılm ıoı 
lenllml,tır. f';fon vesikaların tanzimi Ue orıluyu 1.ır takını Jıa.)ır ceml3et:~rı \'ardır. 

:,. B-.. ı gazeteler, kibrit fiyatları. ve siıruılan bu aure•le terkeden kim· llu ccwlyctler ınahdııt l\:uı.lııtınm u.. 

nın a.rtaca~"lnı yazmış1ar a d3 bu ~·ere tevzii ışll'rl. B•J ınrm da A1 _ ld.ıh seııellk bo.Job.r, tcbrnılo.ılA mcv 
haber doğru değıldlr. Kibrit şirketi- ll"llr kontro!U altında f<'rar.sız mıı ':uuı~ctlerlnl ıcınme ettlrjrlc.r. Kı:ıılııy, 
no Vt:k!l.lctten bu şekllde bir emir kamlarmca temin edilmesi karar\~ 'l Url< Hava Uurumu, \'erenı Afor.:ı.:le. 
gelmediğinden fiyatlar artmıyacnl:. trrı!mıı;tır. Slltl.hları almmıyacıı.k 0 le, Ye,,ll:ı.y, Toııltnpı Fılmmpcr'\'er c, 
tır. .an Fransız kıtnlnrı. aakcr1 polla va mlyctlcri lıu:ıl3rın b~ıntl;ı •cllr. I u. 
~ Ü.:ıl:Ud:ırda çavuş m:ı.hallesinde SG ?.lil'Si görecek olnn "Gard mobil,, ue rulıı:,ı t:ırlhlcrl ftlburlyle Kızılay (HJ. 

numarada oturan kom1syoncu Ekreo mıı:re::ı.ı Petenln hns.ıa moha!ızlan • fa}lııtıınor) en c kllerldlr. Bu cemı. 
Ozbakan, dUn akşam 78 numaralı va dı?. )et çok seneler en·el ıuymıcwer dolt. 
pura yarıaı;ımadan o.tıamak istemiş Amiral A brtyo.l kara kuvvetleri ku turlarımız tnrnluıılan kurulmu,, C~ 
dtnize d ı~mUştUr • mandanı general Brldu,hava kuvvetle çı:n umumi harpte yıı.mlılnnn, ııas. 

tı- .Altm dUn de bir mll:tnr d~- rl Jcumandanı general Dsnnekeynjn t,alıı.rıo lmdaduın. ko)mU,, hal1.-t::ı.o 
mUıı, 80 lirada kalml§tır. DUn bir ı;ıl~dlllk L:ılifa etmlyecekler1 blldl:il· tupladığı paraları 1.ılhaklun yerine 
SJ'R.M kUlçe altın 425 kuru~u. ruE:ktedlr. Amrıı.1 Abrlyal, general aııdetıııilt b~ilıı lllUmlel(etln her .fe. 

l/lo 1lkokullarm mahrukat lbtiyııeı Brldu ve general D:uınckeynln hiç ol J!&kotlncı koııau blr kUrum haline gel· 
mı.hruknt ofisi tnratından temin e. mazsa, Fransız makamları tara!mdo.n nıclt mazhıı.rtyetıne o~ml~tlr. Hnrıı 
dilmiştir. 14 belediye kamyonu ps.. temln edilecek olan tasfiye t,,letinln lı;ııı bütün bnoz.ırlıldarıw yap.Dile olan 
za.rtesı aab..<ıhtan iUbaren okulfnrn sonuna kadar hizmette kalacakları cemı) et aulhto C:e acl, zelzele, yan. 
mahnıkat naltllne başlıyncakl.&rdır. :uuınedlllyor. gm gı!ıl fcılAketlero koııWll1'U1 va va. 
Yurdda: bıılklıılar bu kurulll3 11e\e &e\'e ynr. 

.:(. Tunceli mınt,akasmda tatbik e- 1 T d aımda bulunmaktadırlar • 
emmekte olıın kanunun mer'iyet mUd areş a e er Tesis tnrlhl dalın yeni oııın TUrk 
öetı 30 BirincikA.nun 942 do nl.hnyet ıran K.unımuıın yapılan yUlack l c. 
bulncııktır. lngiliz hava erkfuuharbiyesi ı fınlu yardunJ.ar mrunlultet mlldA. 

Bu b&lgede kanunun tatblki yU. ikinc.i reisliğine tnyin edildi ıııaııı bakımından vıı.twıda§lnnn ne 
ı.Onden ı;imdlye kadar gerek enınl.. ı..ondrıı, 29 (A.A..) - Alman hava .kadar ileri .,,.o ııuurlu görUe ve idrak 
Yet ve :ısayif ve gerek imar bakı- kuvvetıerlnln J ... lbya.daki beL!metin • kalılllyetfue m:ı.llk bulwıdu.klarmı 
mmdan alınan mühim neUcelerln tak de ~11 olan hava. mare§o.!1 Slr Teder ıneyc!ana ko)maktadır. 
vjyesi ve oranın normal surette ida. lngUtere hava er1;:.A.nıharb1yea1 lkjn. Bu llil cemlyot bugu:ıkll mevklle.. 
re.ııi lmktuıınm fBUbsali ıı:ın htılen Ci rcl.sl!ğlne tayin edilmiştir. Kendi- rine hayır.sever lııs:Wlılrın yıı.rdıml,yle 
mer'ıyette buıunan kanunun mer'l.. ~ne A!rlkada sır şoıt Duğlas halet ııaııtl yliluıcll!llorae bunlarm arasın. 
yet mUd1etl:ıln dnha iki yıl uz.atıl.. olacaktır. da \'ercm MUcadole Oem!yct,i de yl. 
ma.cına lllzum g8rlllmUg ve bu hu. ııc h.a.mlyyetll vatan~rın el birli. 
susun temlnl için bir kanun proje. SE HIR T I y AT H.O SU ftyle yükselme yolunu tutmuıtar. Bu 
sl hs.zırlan:ı.rak llUyUk Millet M'ecıı. ıabah çıkan gazetelerde bu hayır ce. 
elne gönclerllmlatir • 1 ı!,ll 1 \lı KOMEDi KJSMJ mlyetinln foşa ct;tlrdllf yeni pavyo. 

'* Romanya ve TUrkiye ııra.ııında ı Sast ıo,ao da ııwı törenlo açıJdığmı olmyunca, ev. 
yeniden bazı mukaveleler yaptlması ı ASRILEŞE.~ BA.JlA lerlnde IW'n bek.llycn yüzlerce Ve. 
takarrür etmiştir. Anla,madakl e. CWnArtesı ve Pa%.aı r.mı.t heBAbma blr &evine dD.ydam. 
saslar dal.rc!llndc ynpı!aenk nıUOOde. 11111 cflnlert l\lodern blr pavyonda 5-0 yntnkl .. u. 
ieler neticesinde Romo.nYadan 2 mil Ink blr hAyır cemlyetlnln bn zaoııı.o. 
yon kadar tutan tl.cıı.ı1 alncs.kln.nmı. f llz Amerikan kıt.alan tarafından 1f. da böyle bir bina ;t'llkseltrues!, bir 
mı (00 bln ıtrası lrullamlml§ olacak. gal edllmlgtJ.r. Buram Vlşlnln kont. 1'84) ~ &0nra blr bafka pnvyonıın 
tır. Blrltaç güne kadar Romanya. rolU alll!ıda kalan son ada ldi. A- temcllnln atılacağı vadinde bulunul-
dn:c. bir heyet gelec~ktır. dsnm nU.fu.au 200 bindir. ııın.sı, bir UçUncll&UDUn de anaya a:f r. 
Diinyada: * Amerikan Harbiye Nazırı StJ,ıuotı lfkı duyulur ve l,ı.41llrlle clbottekl 

* Şimnlt Atrikııda.ki Amertk&n l>Mrn ıoplantısmda, yllkııolme tı.uü bu cemfyet de ıehlrllnln blınayeılııı 
lngillz muvaffakıyctinden dolayı Bta olarak, ~rlkaıı kuvvetlerlnill mazhar ol&cakt.Ir. Senede bir rttn 
lbı, Amerikan Harbiye Na:::ın Stlm- cenup .Am6ika. Jimnnlanndtı gUn· gilpilmll%e t,Akı1all rozetlerle, çılm. 
sona blr tebrik telgrafı gGndermlJ· den güne daha ziyade istifade d· nlan pullnrla b6yle modern b1Dalar 
t!r. Telgrafta deniliyor Iı:1 : tiklerini bildirmiotir. gUztlmtlzün t>nllnde luUltalıı.ra e1fa 

"Bu muvaffakıyetler müşterek Nazır, mihver ajnnlarrnm her kaynağı old~ bu h:ıyır ce.mtyet,ı. 
d~mnna karşı üı: mllletlmlzln mUt- şeyden istifade edecek bu mevzu ne yardmımıw dalın fnu.alaljtmn~k 

. , . • ---- -· t•lrlrJpd!l. Hıfıü1AtlT hl'lhPrl~r ti),..... hl• vl.ndan ...,_.,.,, nl:ıc:ürtn OomlvPH 
cck mahvedici darbeye ruA.met olu.p, a.mn ıı,:ın c:anştıklnnnı gözt1nun 1..-urnn ve yaontaıılnra blnloroe tnıc. 
bu darbeyi yo.klıı.:;tırmaktadtr.,. de tutıın.k dnha fazla bir fCY SÖY· • dlr ve ıtııuaıı!. 

:ı. Şlmall Fransız Atrlkıısmda ya. lememlşti1'. Yekta Rngıp Önen 

r:ılannn llk Amerlka.lı:lann. Amerika.. 
YiL \"ardıkla.rı Vn§ln&'ton4an blldlrll
:m~l<tl'dir. 

* Şlli hllktlnıeUnln Vl§l hllkQmct! 
!u~ dlplomıuıt mtınaaebeUerlni keet.1-
ti re.sınen bl!dlrllmektedir • 
* Madııgaskar adasının 600 mil p.r. 
kında Fransanın R!SUnUyon adaıı lııgj 

'" Uda.:; kapıyı vurdu ve prcu, Bcr 
Jenln ellnJ kuvvotlo lllkdılrtaD aoııra: 
fiordu: 

- Bann ne all)llycıeekain bakalımT 
Blnl:noı aak1n bir aeslo .U:derlne 

dC\'Bm etti : 
- BııgUD. na. bir sual ııormnı. 

"Jlran t;nnıyor musun:,, d~tjm. 
Dı.. aıınll nlı;bı ordum bUlyor nıu· 
ı.un'l 

- Bundan da!ıa tabU ne \"ar 4oa.. 
tum. llıırp ettiğimiz yerleri teltrıır 

görUace 9 mnyl8 lOUI gtlııUntl hatır. 
Jııöın; bagilnlln luı.hmm:1.nlılrmı dl1 • 

§hnGlln ve bonJıır arıısında ayni ı;1ln· 
de yaralıınmııı olan Jlrar da aklına 
geldi • 

- ~loıı bir &ebcb d&ha \·ar Ucby 
sedye llc ı;ötUrWen ccsedla Anrl 
Jlr.ıra nlt olduğun:ı dair ıuıtı bir lu· 

r:ıı.:ı tlm \"ar • 
Udny ıı.rlmdaıııruı. baktı ve: 
- ı•cki dedi, bana. bll.'ıız. dnha ızıı. 

Wıt \'er balmlıcı. 7.Jra benim kln dl 
ıar ve Rolt}cnlrur o kadar ur.ak luıtr· 
ralar ki ... 

- Dur ıı.nb.tııyım, benim taburun 
lklm·ı bölUlt l<omutnmydı. Sen tJcn!z 
toplarlle '.t'clus \'e Lııbrletııtckl el~ • 

l . 
l 

Boğaziçi vapurlarına mahsus kış taTifeJ:i 1.12. 
942 Salı sabahmdan itibaı·en tatbik edilecektir. 

•Em!~~~~~~~~ 

Bu ölü de ? • 
6 Çeviren: JUUZAFFER ESEN 

ıııan ınel'2llcrlnl bowbard.nwı.n et;me.b: 
cınrlni nldıkm ıgUDUn akjnmı mcv..ıJıe. 

l'lne onunla benı.bcr ~elmbtln. 
- Şimdi ıınladıw UerJe. Sen bu 

auroyı ı;ok beğenlrdln. Ondan baNe 
cıerkt>n kullıındıfm keJlmelerI hatır
lar ı:lbl olııyonım, gözllnU bu~t:ın 

lıQkınmıyan bir yiğit, ptyadclerln eş 
dz lallırıunanı falan doınlşt.Jn. 

- Tam:ı.uı, ı11te o! lllrltaç ı;ııat evvel 
lıdmsız b1r ölll halindo gördllj'lln a. 
~wn oydu. Bir lt:ıhrıuııanın sonunnu 
LJ oluııuna çok ncıdım doğrum. llu 
luıI oııa biç !Ayık del,'1ldl, bir scdlye, 
bjr ÇU.\'U&. bir asl<erj dolttor ve (ki 
~r ••• J·'ran8T.ı bD)Tağına bile earı)mı . 
~nn bir ccnn.ze.. Sonru bn mvallıyı 

yıırut sabah lıekllyen r.kıbet daluı. fe
cidir. lltUdı.l lumamillk, adliye dokto· 
ru, morg, otop!ll, ben bu Akıbet.! Al' • 

kııdaı;rn1a !Ayık gormUyorum. Onun 
lçlıı bu lııle ın gut olmab"' lmrar ver 
ıllm, Bn ad:ım ölmek fçln niçin Role 

L 

lcnlı.urıı. geldı .,,.e yahut Vldllrenler nl
tln buraya getı.rdlJer. llu D1<'.8elcye da. 

fr bir fikrln vıı.r mı f 
Udaym gö:derı Ber,Jenln dudaltlıır1 

Dn dlltllmlrstf, caltJ deniz subayı arka· 
dıı~ıwn bu sualine ba§mı snUayn.rü 
"hayır" oe\-abuu verdllctcn sonra mı· 
rılılıınamlc sözüne d~'llam etti: 

- Jlrarı ynlnız lı:ırp cephcslnde ta. 
nımıştını. O z.amand:ınbcrl adım, ya.1. 
11ız bu akıtam senden ı::ıtUm. 

Berjo izahatına dcvnm etti: 
- Ben .Jlrnrı c-0ıc f,>I tanırnn. Fa· 

kat sen de oııu tıınl.l'Bm, bund.wı eml· 
n}rn. 

Eski doolz ımbayı omıu}nnru allk. 
U: 

-Nnarl olur dostum! Alaydan ay 
nldılıtan ıaonra onn blr dJllıa i:"Örme· 
<!im ı.ı: ... 

- Aldanıyol'IDn, sDyledlklcrfml iyi 
dinle! 

R z 

ima ıar lstres 
8i'8 SB Dft 
işgal etttfer 

Vi:'!~, 29 (A.A.) - Amira1:ılt da
iresinin tooliğint:c şöyle denilmek. 
tedir: 

.Mütareke devr;ne çıkan eski u
mwnt talimat, donanma ~ef!crinc 
gem.ilerini kim olursa oliıun h•r~ 
hangi bir ecnebi kuvvete t~s!~m et. 
me-ktcn ise bnurmalarını en>Te:li. 
yordu. Alm:ın hUkfımetinln Tulon.. 
un işgali ve filc:nun silahtan tec. 
ridi hakkınc.lnki lcaranndan malU.. 
mat almak i~in davet edi'.meleri 
geÇ kalm1ş olan harbiye. b:ıhriye 
ve hava naz1!'4U'I, hilki'.lmet T-:İ!Iİ. 
n.!n kabinesinde toplandıkla'l"I z:ı • 
man tersanonin işgaline başln:ıtJ. 
mış ''C karadaki bahriye ku::nan. 
dani tecrid ~ırr.;ş bulunuyordu. 
Bu h!ıdisclet'den hcnilz haberc;.r 
olma.yan anı.irs! Abrial. derhal ma. 
halli maJuu:nat ile temasa gir. 
meğe ı;a~ i..<ı.e ele deniz prefe. 
liğinde bir servis subayı ile temas 
etmekten bR:lka bir netice elde e. 
deme"mi.ştir. O sırada h~niscler 
vukua gelmiş ve filoyu teı;kil eden 
gemiler, alını!J oldukları cmi~lere, 
ananeler :nucibince itaat ederek 
kendi kendilerini hatırmağa bR!'i· 
lamTS bulunuyorlardı. 

ımu1rit, 29 (A.A.) --Tuloo.'dc.ıı 
gelen bir habeTc göre Alm&:ınlar 
eebire girer girmez Fransı:ı: ;ççi .. 
leıi ~1crini tt>rk etmi~lerdfr. Ge. 
milerde vukubulan infil5klar neti. 
ccsinde bir çok evler o kacbr h:ı. 
sara uğramı~r lıi bunları ~crh:ıl 
boşaltmn.k lbım~clmi~tir. 

f.cndra, 20 (A.A.) - 'Iıılon
da 00.tmış o~n gemilerdeki infi .. 
!ii.klnr bUtUn gc~ devam et.niş o. 
lup Umanr Jı:ı.I! bir dnman perde3i 
örtmektedir. A!mınlnr, ~hr!n ve 
limanın işgalini itmam ve birçok 
unu.on! bina1nn işgal etmi~lerc! ir. 
İngiliz harp gemileri, kaçmıs ol
mala."l mu~tf'~l l:ulunan Fran.. 
&IZ ~"nlz w .. 1~1tlM-in• 111mA1f A fri. 
ka limanle.rma ikade.r re'fakn+lerin .• 
de g5t~k tlzcre bu birlikleri a.. 
rnsttrmn.ktadır~ar. 

Londra, 29 (A.A.) - Oüenil
cliğinc göre Gestapo !jefi Himmler 
Tulon'daki FraDS17. filosunu gil:t~ 
den kaçnmnmrık için husı~i hir 
servis VUcude gi(tirmiş idi. Ve 
''çUpheli'' bahriye eubay ve erleri. 
nin kimler olö\.'ğunu k .. !'fetm,.k 
11n.:t.ücsile 3T'.illtcllt-! memuıfart Tu .. 
lon'cla bulunuyordu. 

bir se&le aözilııe devnm etti: 
- S1ze esk.l bir hlkA,yeyt anlatmak 

lst,ıyorwu. DUnya lıarbl blltün ıiddo 
tile devam ederken aslen Alman olan 
Uo}ruıdalı bir casus kadın AlDlftJlya 
lPhtne çalışıp duruyordn. Bu kadııı 

gl'ncl kurmayın fkJncl lıtthbarat ııu. 
be11Jndo çalıpn bir Fransız tcg-menl 
nln çocukluk arka~ıdır. 

\1ktor Ud&yın beınbeya:r: saçlarla 
çerçevelenen geno simasında Ltaeıcı 

bir trbcssUm g!lrUndll: 
- Senin keytln yerinde dostum. 

lıaua bir fllın ıenaryoııı anlatnınlc 

t&tlyoraun. 

BerJc lııışını nlla.4ı: 
- Hayır Uday, anlılttılı)nnm ruı. 

kilmten olmuı ıeylerdlr Şimdi hlkl\. 
yeme devam edelJm. Yalnı:z mUsıı 

odc et de bu te~cnin aaıl adını ııöy 
lemi) c~im de Bravn diyeyim. İ§to bu 
nnn-n kenıllaJ fşlno vermı, namuslu 
bir gençtir. Fakat illi (,renı;Uk hatır:ı 
lan ve .Julyıı.ııa Van Rum isminde 
oJan bu kadma 1914 ten evvel b!ıfla. 
yan scvgt111 ı:özUnll körletmiş ve bu 
J;adırda g1:rlenen dl15man casusu hU 
\·iyeUnl keşfetme!'llne mani olmu,tur. 

(Devnmı var) 

LA_1J 
Müessess-si 

ithal mal ar nı serbest 
Müdürlüğürıden : 
satışa çıkarıldığı hakkında 

Hnlkımtzıu giyim ihtiyaçlarını ithal mc.llla: ıy le de katrılamnk 
o.ldığımız · 

üzere manifatura ithal5.tçıları birliğinden 

Eınek1i du! ve yetim erin ve askel'i 
malüUerin nazarı dikkatine: 

Emlak L'e Eytam Bankasından: 
Maaşlarını brı.kaımzdan temlik ırurellle alan emekli dul ve yeUm11 

do Mart. Nıs'ln, Mayıs 1J43 aylıklo.rmw tedjyeslne 1.12.942 Salı gUn•ı 

ıaat ıs den ltlbaren tıaşıanuacaktır. 
2 - A.!ıkert nıı.rp ma}tlllcrinln lse aynı gllnde aant 8 dun 12 ye kad:i 

uuuıfl&n verlleeektir. 
S - Eyüp, Snrı)er, At'nlar, Bakırkay, Kartal, Beykoz ' .. 12,9!2 Salı gll 

nll l'ğ!edcn sonra vcrilecc-:kt.lr. 
4 - A~nğıdnkı tarih:ercle: 

il.12.942 Çnrııamba gUnU Fatih MU\ld ı llA 8231 kua numaralı 

.. " .. Asker1 1 .. 3lf0 • 
3.12,942 Per§embe .. Fatih .. 3141 ,, eo11 • .. .. Eaıtn!ln\l MUlkl l •• 1741 • 
(,12.9'2 Cuma .. Aı.ker1 1 .. ssıı • 

" .. .. OskUdıır MUlld l .. 1886 • 
:5.12.942 Cumartesi • ÜskUJar Askeı1 ı .. 11>21> • .. .. 1'1tdıköy A.skert 1 •• 2766 " 7.12.9'2 Pazartesi • Kadıkev .. 2767 .. 4495 .. 

.. .. " 
Mülk! l .. 2S33 • 

U:t.94:< Salı - Beyoğlu Askert 1 .. 2978 • .. " 
MU1k1 l " 1181 .. 

a.ı:.ı.942 Çar~am bı. • Be~lktllj MUlld 1 .. 1401 • 
" H " 

.Asker! ı .. 8210 .. 
masşlar tediYP edilecektir. 

Ma~ aabıp!erınin yukarda bildirilen günlerde ve ellerinde bulunan 
tl.şlerdekl aaat!arda Bankn.mıza mUracaaUarı ve bunwı bıı.rlcln-lek.l mllra.. 

~atlar.n katiyen kabul edllemjyecegı eheınmlyetle UO.O olunur (1774) ____ __....--

il~~.: ~idihbd 

"'f q,IUJ!Df' Mft6ll~Z '? 
iyice hatınnızda turun 

O, bütün dünyada :..0 Şv ret bulan ve m ·ı -=--
lar ı ı yon" 

ca nsanın iztirabını. dindiren onlar •t 
·v • a şı a 

.... . eren Alman ilaçlarının alamecidir. ·~· 

ffi
ıJılçlarının her ambal:ıJ"ında bu ı· · a umet vardır .. 
O, itimadın remzidir. · 

R 

Eğe denizindeki muhtelif fenerler tamir ettirilecek 
De'lllet Llnuı.ııları İşletmeleri mum 1\IUdllrlllğUnden ı 

Keşif n teınlnat miktarları &!Jağıd.a yazılı Bodrıım ve cıvaruıdaki !e. 
nar ltukılert ve mU,temilA.tı tamiratı a.yrı Ayrı olmak Uzere açık eksllt· 

meye konmu~tur. 
::i,1:l,9t2 c:ı:ııartesi günü saat ondıı. Galata rıhtımındaki umum mUdllr· 

lük blnıı.!lnda toplacak olan mUbayaa komlayonunda iho.lelerl yapılacaktır. 
Tnllpler ke;ılnameleri rörmek Uzere bergUn levazım aubeslne mUra· 

carıt edebilirler , 
İsteklllerın 11ııııo sanUertndcn evvel mUbayaıı. komlsyonunr. mUra.ca.&t

ctme!erı llAn oluı•ur. (1688) 
:Muv:ı.klto.t teminat Keal! bedeli Yapılacak 1f 

lira lira 
142 1689 

186 

372 

99 
lM 

1812 

4062 

1317 
2059 

Bodrum !ener nhtnnt kule ve b1n.r11ı 

t,aml.ratı 

Pup&riko feneri kule n binası ta.. 
nılrl 

Alı Burnu feneri kule& ve mut.fak. 
ha\A tamlratt 
Ponento tenerj kute ve binam tamiri 
Godaro fruıeri ve binam tamiri. 

ALMAN TEKNlGİN\N YARATTIGI BlR HARİKA ,, \ 

1EKA 
U:ıua TO devamlı tetkik ve uerUbeler mah.suIUdUr. 

Osman 
ve $ki. Ja A. V. MENGEI\ 

Umumt mUınc.nııı 
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1
-T--K-;;ı_l_T_L .... E--ı 

_s_AT .;.,_,_ı 
DE 

Rlldyod:ın ıınlı;ranrn makineat 

1 - Tam ''SUperheterodyne .. n!ıcı G - Munzam op:ıı·Jör ve g-ramoton 
2 - DevasA kudretli bir makine tertibatı 
3 - Seste s:ıdaknt ve kudrctı yük 7 - Yeni sistem termik ı!gort. 

'.ııeltllnıl§ son alııLem lAnıbalar ;:ı - l& mctrcBen ftlbnrcn kıs& dalgcl 
1 - Ses ve ton ayıı.n \'e parazit o - Yüksek randımanlı antl!edin&' Göın~e lik, Pijaınahk, muhtelif basınalar va salaşpur çeşitleri 

~E~~~~milill Bahçekapı, Beyoğlu, Kadık~y. J_<a~~~öy ma~azala:~mrzda aatışa çıknrı/r.:ıştır. 
I k~sme tertibatı terlıbatı 

tD._fi..,_.Sa•rf .. ly•aat•ta .. t•aamıı~r=rufıı=-,ocı:ıaımıı:ıız:ca::a:z:ı1•0 ... ,..I>~U•rmUazsaU•z•mm11u•sl•k1ı•·~------·· -- Serbeat satılan bu mallardan ıstenıldıgı kadar almabıleceği sayın halkımıza arzolunur. 
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